KİTAP II
MEZMUR 42
Musikacıbaşı için. Korah oğullarının Maskilidir.
GEYİK akar suları özlediği gibi,
Canım da seni öyle özler, ey Allah.
2
Canım Allaha, hay Allaha susamıştır;
Ne vakit geleceğim ve Allahın önünde görüneceğim?
3
Bana her gün: Nerede senin Allahın? dedikleri için,
Gece gündüz gözyaşlarım bana gıda oldu.
4
Şunları anıyorum, ve içimde canım erimektedir,
Nasıl alayla geçer ve onları Allahın evine götürürdüm,
Bayram eden halkı, meserret ve şükran sesile.
5
Ey canım, neden çökmüşsün,
Ve neden içimde inliyorsun?
Allaha ümit bağla; çünkü didarının kurtarışı için,
Yine ona hamdederim.
6

Ey Allahım, canım içimde çökmüştür.
Bunun için Erden diyarından,
Ve Hermon dağlarından, Mitsar dağından seni anmaktayım.
7
Senin çağlıyanların ses verince, engin engine çağırıyor;
Bütün dalgaların ve sellerin üzerimden geçti.
8
Gündüzün RAB inayetini buyurur,
Ve onun ilâhisi, hayatımın Allahına dua,
Geceleyin benimledir.
9
Kayama, Allahıma, diyorum: Niçin beni unuttun?
Niçin düşman gadrı altında yaslı gezeyim?
10
Bütün gün bana hasımlarım: Nerede senin Allahın? dedikçe,
Kemiklerimi ezer gibi bana hakaret ederler.
11
Ey canım, neden çökmüşsün?
Ve neden içimde inliyorsun?
Allaha ümit bağla; çünkü ben yine ona hamdederim,
Yüzümün kurtuluşu ve Allahım odur.
MEZMUR 43
DAVAMI gör, ey Allah, ve fasık millete karşı hakkımı ara;
Hileci ve fesatçı adamdan beni azat et.
2
Çünkü sen kuvvetimin Allahısın; niçin beni kendinden attın?
Niçin düşman gadrı altında yaslı gezeyim?
3
Nurunu ve hakikatini gönder; bana yol göstersinler;
Beni mukaddes dağına ve senin meskenlerine götürsünler.
4
O vakit Allahın mezbahına,

Büyük sevincim olan Allahıma gideyim;
Ve sana, ey Allah, Allahım, çenk ile hamdedeyim.
5
Ey canım, neden çökmüşsün?
Ve neden içimde inliyorsun?
Allaha ümit bağla; çünkü ben yine ona hamdederim;
Yüzümün kurtuluşu ve Allahım odur.
MEZMUR 44
Musikacıbaşı için. Korah oğullarının Maskilidir.
KULAKLARIMIZLA işittik, ey Allah,
Atalarımız kendi günlerinde, eski günlerde,
Ettiğin işi bize anlattılar;
2
Sen elinle milletleri sürdün,
Fakat onları yerleştirdin;
Kavmları kırdın,
Fakat onları yaydın.
3
Çünkü diyarı kılıçları ile mülk edinmediler,
Ve onları kurtaran kendilerin kolu değildi.
Ancak senin sağ elin ve senin kolun, ve didarının nuru idi;
Çünkü sen onlardan razı oldun.
4
Kıralım sensin, ey Allah;
Yakubun kurtuluşunu emret.
5
Hasımlarımızı senin yardımınla devireceğiz;
Bize karşı ayaklananları senin isminle çiğniyeceğiz.
6
Çünkü ben yayıma güvenmem,
Kılıcım da beni kurtarmaz.
7
Çünkü hasımlarımızdan bizi sen kurtardın,
Ve bizden nefret edenleri utandırdın.
8
Her gün Allah ile övünürüz,
Ve senin ismine ebediyen şükrederiz.
[Sela
9
Fakat şimdi sen bizi bıraktın ve rüsvay ettin,
Ve ordularımız ile çıkmıyorsun.
10
Bizi hasmın önünde geri döndürüyorsun,
Ve bizden nefret edenler kendilerine çapul malı ediniyorlar.
11
Bizi yenilecek koyun gibi ettin;
Ve milletler arasında bizi dağıttın.
12
Kavmını değersiz satıyorsun,
Ve onların pahası ile kâr etmiyorsun.
13
Bizi komşularımıza yüzkarası,
Çevremizde olanlara bir eğlence ve gülünecek bir şey ediyorsun.
14
Kavmlar arasında baş sallansın diye,
Milletler arasında bizi mesel ediyorsun.

15

Beni tekdir edenin ve sövenin sesinden,
Düşmanın ve öç alanın yüzünden,
16
Rüsvaylığım bütün gün karşımdadır,
Ve yüzümün utancı beni kaplıyor.
17
Bunların hepsi başımıza geldi, fakat seni unutmadık.
Ve ahdine hainlik etmedik.
18
Yüreğimiz geri dönmedi,
Ve adımlarımız senin yolundan sapmadı.
19
Halbuki sen bizi çakallar yerinde ezdin,
Ve ölüm gölgesile üstümüzü örttün.
20
Eger Allahımızın ismini unutsaydık,
Ve yabancı bir ilâha ellerimizi uzatsaydık,
21
Allah bunu araştırmaz mıydı?
Çünkü yüreğin sırlarını bilen odur.
22
Evet, bütün gün senin uğruna öldürülüyoruz;
Kasaplık koyunlar sayılıyoruz.
23
Uyan, niçin uyuyorsun, ya RAB?
Kalk, bizi ebediyen bırakma.
24
Niçin yüzünü örtüyorsun,
Ve düşkünlüğümüzü, mağdur olduğumuzu unutuyorsun?
25
Çünkü canımız toprağa kadar iğildi,
Bedenimiz yere yapıştı.
26
Bize yardıma kalk,
Ve inayetinden ötürü bizi kurtar.
MEZMUR 45
Musikacıbaşı için; Şoşannim üzre. Korah oğullarının Maskilidir. Sevgi İlâhisi.
YÜREĞİM iyi bir sözle coşuyor;
Kıral için yaptıklarımı söyliyorum;
Dilim usta bir yazıcının kalemi.
2
Sen âdem oğullarından daha güzelsin;
Dudakların üzerine letafet saçılmış;
Bunun için Allah seni ebediyen mubarek kılmış.
3
Ey kudretli, beline kılıcını,
Celâlini ve haşmetini kuşan.
4
Ve hakikat, hilim ve adalet uğruna,
Haşmetinle, muvaffakiyetle bin;
Ve sağ elin sana korkunç işler öğretir.
5
Okların sivridir;
Onlar kıralın düşmanları yüreğindedir;
Kavmlar senin altına düşerler.
6
Tahtın ebedî ve daimîdir, ey Allah;
Kırallığının asası doğruluk asasıdır.

7

Salâhı seversin ve kötülükten nefret eylersin;
Bunun için Allah, senin Allahın,
Seni arkadaşlarından ziyade meserret yağı ile meshetti.
8
Bütün esvabın mür, öd ve tarçın kokar;
Fildişi saraylardan sazlar seni sevindirir.
9
Kıral kızları şerefli kadınlarının arasındadır;
Kıraliça, Ofir altını içinde senin sağında durur.
10
Dinle, ey kız, bak ve kulak ver;
Kavmını ve babanın evini de unut;
11
Ve kıral senin güzelliğini arzu edecek;
Çünkü o senin efendindir, onun önünde iğil.
12
Ve Sur kızı hediye ile orada olacaktır;
Kavmın zenginleri senin lûtfunu diliyeceklerdir.
13
İçeride kıral kızı bütün bütün şanlıdır;
Elbisesi altınla dokunmuştur.
14
İşlemeli esvapla kırala götürülecektir;
Arkadaşları, ardından gelen kızlar, sana getirilecekler.
15
Onlar sevinç ve meserretle götürülecekler;
Kıral sarayına girecekler.
16
Babalarının yerine senin çocukların olacak;
Bütün dünyada onları reis edeceksin.
17
Nesilden nesle adını andırtacağım;
Bunun için kavmlar ebediyen ve daima sana şükredecekler.
MEZMUR 46
Musikacıbaşı için; Alamot üzre. Korah oğullarının İlâhisidir.
ALLAH bize sığınacak yer ve kuvvettir;
Sıkıntıda hemen hazır bir yardımdır.
2
Bundan dolayı dünya altüst olsa,
Ve denizlerin bağrına dağlar devrilse;
3
Suları kükreyip karışsa,
Onların kabarması ile dağlar titrese,
Biz korkmayız.[Sela
4

Bir ırmak var ki, onun cedvelleri
Allahın şehrini, Yüce Olanın mukaddes meskenlerini, sevindirir.
5
Allah onun ortasındadır; o sarsılmaz;
Sabaha karşı Allah ona yardım eder.
6
Milletler kükredi, ülkeler sarsıldı;
O, sesini verdi, dünya eridi.
7
Orduların RABBİ bizimledir,
Yakubun Allahı yüksek kulemizdir.
[Sela

8

Gelin, RABBİN işlerini görün,
Dünyada ne harabiyetler yaptı.
9
Yerin ucuna kadar cenkleri durdurur;
Yayı kırar ve mızrağı parçalar;
Cenk arabalarını ateşte yakar.
10
Durun ve bilin ki, Allah ben im;
Milletler arasında yükseleceğim, dünyada yükseleceğim.
11
Orduların RABBİ bizimledir;
Yakubun Allahı yüksek kulemizdir.
[Sela
MEZMUR 47
Musikacıbaşı için. Korah oğullarının Mezmurudur.
EY bütün kavmlar, el çırpın;
Meserret sesile Allaha nida edin.
2
Çünkü RAB Yücedir, korkunçtur;
Bütün dünya üzerinde büyük Kıraldır.
3
Altımıza kavmları,
Ayaklarımız altına ümmetleri çöktürür.
4
Sevdiği Yakubun gururu olan mirasımızı o bizim için seçti.[Sela
5
Allah nida ile,
RAB boru sesile yükseldi.
6
Allaha terennüm edin, terennüm edin;
Kıralımıza terennüm edin, terennüm edin.
7
Çünkü Allah bütün yerin kıralıdır;
Anlayışla terennüm eyleyin.
8
Allah milletler üzerine kırallık eder;
Allah mukaddes tahtında oturur.
9
İbrahimin Allahına kavm olmak için,
Kavmların beyleri toplandılar;
Çünkü yerin kalkanları Allahındır;
O çok yücedir.
MEZMUR 48
Korah oğullarının Mezmurudur. İlâhi.
RAB büyüktür, ve Allahımızın şehrinde,
Mukaddes dağında hamde çok lâyıktır.
2
Şimal taraflarında büyük Kıralın şehri,
Yüksekliği güzel olan Sion dağı bütün yerin meserretidir.
3
Allah onun saraylarında yüksek kule olarak kendini bildirmiştir.
4
Çünkü işte, kırallar bir araya toplandılar,
Birlikte geçtiler;
5
Onu görünce şaştılar;

Korkup acele kaçtılar.
6
Doğuran kadının ağrısı gibi,
Orada onları bir titreme aldı.
7
Şark yeli ile
Tarşiş gemilerini kırarsın.
8
Ordular RABBİNİN şehrinde, Allahımızın şehrinde,
Nasıl işittikse, öyle gördük;
Allah onu ebede kadar durduracak.
[Sela
9
Ey Allah, mabedinin içinde
Senin inayetini düşündük.
10
İsmin nasılsa, ey Allah,
Yerin uçlarına kadar hamdin öyledir;
Sağ elin adaletle doludur.
11
Sion dağı senin hükümlerinden dolayı sevinsin,
Yahuda kızları mesrur olsun.
12
Sionun çevresinde gezin, etrafını dolanın,
Kulelerini sayın;
13
Hisarlarına iyi bakın,
Saraylarını seyreyleyin;
Ta ki, gelecek nesle hikâye edesiniz.
14
Çünkü bu Allah daima ve ebediyen bizim Allahımızdır;
Ölüme kadar o bize yol gösterecektir.
MEZMUR 49
Musikacıbaşı için. Korah oğullarının Mezmurudur.
EY bütün kavmlar, bunu dinleyin;
Dünyada oturanlar, hepiniz,
2
Halk oğulları da, beyzadeler de,
Zengin ve fakir birlikte kulak verin.
3
Ağzım hikmet söyliyecek;
Ve yüreğimin düşüncesi anlayış olacaktır.
4
Mesele kulak vereyim;
Ve remzimi çenkle anlatayım.
5
Beni kovalıyanların fesadı
Şer günlerinde beni sarınca, niçin korkayım?
6
Zenginliklerine güvenenlerden,
Ve servetlerinin çokluğu ile övünenlerden hiç biri,
7
Kardeşini fidye ile kurtaramaz,
Allaha kefaretini veremez
8
(Çünkü canlarının fidyesi pahalıdır,
Ve ondan ebediyen vazgeçmeli),
9
Ta ki, o artık daima yaşasın,

Ve çürümeyi görmesin.
10
Halbuki onu görecektir; hikmetli adamlar ölür;
Ahmaklar ve budalalar da yok olur,
Ve mallarını başkalarına bırakırlar.
11
İçlerindeki düşünce şudur;
Evleri ebediyen ve meskenleri nesilden nesle kalacaktır;
Topraklarını kendi adları ile çağırırlar.
12
Fakat itibarda olan insan daim değil;
Helâk olan hayvanlara benzer.
13

Ahmakların yolu budur;
Kendilerinden sonra gelenler ise,
Onların sözlerinden zevk alırlar.[Sela
14
Sürü gibi ölüler diyarına sürülecekler;
Ölüm onları güdecektir;
Ve sabah olunca doğrular onlara hâkim olacak;
Onların güzelliğine mesken olmasın diye,
Ölüler diyarı onu tüketecek.
15
Fakat Allah ölüler diyarı elinden
Canımı kurtaracaktır;
Çünkü beni kabul edecektir.[Sela
16
Bir adam zengin olursa,
Evinin izzeti artarsa, korkma.
17
Çünkü ölümünde hiç bir şeyi beraber götürmez;
İzzeti onun ardınca inmez.
18
Gerçi yaşarken canını bereketlemiş ise de
(Ve canını hoş tutunca, seni överler),
19
Ataları nesline gidecektir,
Onlar ki, ebediyen ışık görmiyecekler.
20
İtibarda olan ve anlamıyan insan,
Helâk olan hayvanlara benzer.
MEZMUR 50
Asafın Mezmurudur.
KADİR olan Allah, RAB, söyledi;
Ve güneşin doğduğu yerden battığı yere kadar dünyayı çağırdı.
2
Güzelliğin kemali olan Siondan
Allah parladı.
3
Allahımız geliyor ve susmıyor;
Önünde ateş yiyip bitiriyor.
Ve çevresi çok kasırgalı.
4
Kavmını muhakeme etsin diye,
Göklere ve yere yukarıdan çağırıyor:

5

Benim ile kurbanla ahdeden müttakilerimi,
Bana bir araya toplayın.
6
Ve gökler onun adaletini bildirecektir;
Çünkü hükmeden Allah kendisidir.
[Sela
7
Ey kavmım, dinle de söyliyeyim;
Ey İsrail, ve sana şehadet edeyim;
Allah, senin Allahın ben im.
8
Kurbanların için seni tekdir etmem;
Ve yakılan takdimelerin daima karşımdadır.
9
Ne evinden dana,
Ne de ağıllarından keçiler alırım.
10
Çünkü ormanın bütün hayvanları,
Ve binlerce dağlardaki sığırlar benimdir.
11
Bütün dağ kuşlarını bilirim,
Çölün yabani hayvanları da benimdir.
12
Acıksaydım sana söylemezdim;
Çünkü dünya ve onun dolusu benimdir.
13
Ben boğaların etini yer miyim?
Yahut keçilerin kanını içer miyim?
14
Allaha şükran kurbanı arzet;
Ve Yüce Olana adaklarını öde.
15
Ve sıkıntı gününde beni çağır;
Seni kurtarırım, ve bana izzet vereceksin.
16

Fakat Allah kötü adama diyor:
Mademki tedipten nefret ediyorsun,
Ve sözlerimi arkana atıyorsun,
17
Hükümlerimi ilân etmek,
Ve ahdimi ağzına almak ne vazifen?
18
Bir hırsız görünce, onunla uyuşursun;
Ve payın zina edenler iledir.
19
Ağzını şerde serbest bırakırsın,
Dilin de hile uydurur.
20
Oturur, kardeşine karşı söylersin;
Annen oğluna iftira edersin.
21
Sen bunları ettin, ve ben sustum;
Beni tıpkı kendin gibi sandın;
Seni tekdir edeyim, senin suçlarını gözlerinin önüne dizeyim.
22

Şimdi bunu anlayın, ey sizler, Allahı unutanlar,
Yoksa sizi parçalayayım,
Ve azat eden olmaz.

23

Şükran kurbanı arzeden beni taziz eder;
Ve yolunu doğrultana Allahın kurtarışını gösteririm.
MEZMUR 51
Musikacıbaşı için. Bat-şebanın yanına girdikten sonra Natan peygamber ona geldiği
zaman, Davudun Mezmurudur.
EY Allah, inayetine göre bana acı;
Rahmetinin çokluğuna göre isyanlarımı sil.
2
Fesadımdan beni büsbütün yıka,
Ve suçumdan beni temizle.
3
Çünkü isyanlarımı bilirim,
Ve suçum daima önümdedir.
4
Sana, ancak sana karşı ben suç ettim,
Ve senin gözlerinde kötü olanı işledim;
Şöyle ki, sözlerinde âdil,
Hükmünde suçsuz olasın.
5
İşte, ben fesat içinde doğdum,
Ve anam günah içinde bana gebe kaldı.
6
İşte, sen gönülde hakikat istersin;
Ve bana içimde hikmet bildirirsin.
7
Beni zufa ile temizle de pak olurum;
Beni yıka da kardan ak olurum.
8
Bana meserret ve sevinç işittir,
Ezdiğin kemikler mesrur olsun.
9
Suçlarıma karşı yüzünü ört,
Ve bütün fesatlarımı sil.
10
Bende temiz yürek yarat, ey Allah;
Ve içimde doğru ruh tazele.
11
Beni önünden atma;
Ve mukaddes Ruhunu benden alma.
12
Bana kurtarışının meserretini geri ver;
Ve istekli ruh ile bana destek ol.
13
Âsilere senin yollarını öğreteyim;
Ve suçlular sana dönerler.
14
Kandan beni kurtar, ey Allah, kurtuluşumun Allahı;
Dilim de senin adaletini terennüm etsin.
15
Ya Rab, dudaklarımı aç;
Ve ağzım senin hamdini bildirsin.
16
Çünkü sen kurbandan zevk almazsın; yoksa arzeylerdim;
Yakılan takdimeden razı olmazsın.
17
Allahın kurbanları kırılmış ruhtur;
Ey Allah, kırılmış ve ezilmiş yüreği hor görmezsin.

18

Kereminle Siona iyilik et;
Yeruşalimin surlarını yap.
19
O zaman salâh kurbanları ile,
Yakılan takdimeden ve bütün yakılan takdimeden zevk alırsın;
O zaman senin mezbahın üzerinde danalar arzedilir.
MEZMUR 52
Musikacıbaşı için. Edomî Doeg, Saula gelip, Davud Ahimelekin evine girdi diye,
bildirdiği zaman, Davudun Maskilidir.
NİÇİN şerle övünürsün, ey zorba?
Allahın inayeti daimîdir.
2
Dilin fesatlar düzer,
Keskin ustura gibi hile işler.
3
İyilikten fazla, şerri,
Doğru söylemekten ziyade, yalanı seversin.[Sela
4
Ey sen, hileli dil,
Bütün helâk edici sözleri seversin.
5
Allah da seni ebediyen yıkacak;
Seni tutacak ve seni çadırından kovacak.
Ve yaşıyanlar diyarından kökünü sökecektir.[Sela
6
Ve salihler görüp korkacaklar;
Ve ona güleceklerdir:
7
İşte, Allahı kendine kuvvet edinmiyen,
Ve servetinin çokluğuna güvenen,
Fesadında kuvvetlenen adam budur, diyecekler.
8
Fakat ben Allahın evinde yeşil zeytin ağacı gibiyim;
Daima ve ebediyen Allahın inayetine güvenirim.
9
Daima sana şükrederim, çünkü sen bunu ettin;
Ve müttakilerinin önünde,
Senin ismine ümit bağlarım, çünkü iyidir.
MEZMUR 53
Musikacıbaşı için. Mahalat üzre,
Davudun Maskilidir.
AKILSIZ, yüreğinde: Allah yoktur, dedi.
Bozuldular ve mekruh işler ettiler;
İyilik eden yok.
2
Anlayışlı ve Allahı arıyan kimse var mıdır görsün diye,
Allah âdem oğulları üzerine göklerden baktı.
3
Hepsi geri döndüler; birlikte murdar oldular;
İyilik eden yok, bir kişi bile.
4
Fesat işliyenlerin bilgileri yok mu?
Kavmımı ekmek yer gibi yiyorlar;

Allahı çağırmıyorlar.
5
Orada korku olmıyan yerde çok korktular;
Zira Allah sana karşı ordu kuranın kemiklerini dağıttı;
Onları utandırdın; çünkü Allah onları kendisinden attı.
6
Keşke İsrailin kurtuluşu Siondan gelseydi!
Allah kavmını sürgünden geri getirince,
Yakub mesrur olacak, ve İsrail sevinecektir.
MEZMUR 54
Musikacıbaşı için. Neginot üzerine. Zifliler gelip Saula: Davud bizde saklı değil mi?
dedikleri zaman, Davudun Maskilidir.
EY Allah, isminle beni kurtar,
Ve ceberrutunla bana hükmet.
2
Ey Allah, duamı dinle;
Ağzımın sözlerine kulak ver.
3
Çünkü yabancılar bana karşı ayaklandılar;
Ve zorbalar canımı aradı;
Allahı önlerine koymadılar.[Sela
4
İşte, Allah bana yardımcıdır;
Rab canıma destek olanlar arasındadır.
5
Şerri hasımlarıma döndürecektir;
Senin hakikatinde onları mahvet.
6
Sana gönüllü takdime ile kurban keseyim;
İsmine şükredeyim, ya RAB, çünkü iyidir.
7
Çünkü beni her sıkıntıdan kurtardı;
Ve gözüm düşmanlarımın helâkini gördü.
MEZMUR 55
Musikacıbaşı için. Neginot üzerine. Davudun Maskilidir.
EY Allah, duama kulak ver;
Ve yalvarışımdan gizlenme.
2
Beni iyi dinle ve bana cevap ver;
Düşmanın sesinden,
Ve kötünün sıkıştırmasından,
Şekvam içinde rahatsızım ve inliyorum;
3
Çünkü bana karşı fesat kuruyorlar,
Ve bana öfke ile eza ediyorlar.
4
İçimde yüreğim sızlıyor;
Ve üstüme ölüm dehşetleri çöktü.
5
Bana korku ve titreme geldi,
Beni ürperme kapladı.
6
Ve dedim: Keşke güvercin gibi kanatlarım olaydı!
Uçardım ve rahat ederdim.

7

İşte, o vakit uzak kaçardım,
Çölde konardım.[Sela
8
Sert esen yelden ve kasırgadan
Barınacak yere tez giderdim.
9
Helâk et, ya Rab, dillerine ayrılık düşür;
Çünkü şehirde zorbalık ve kavga gördüm.
10
Gece ve gündüz surları üzerinde onu dolaşırlar;
Ve fesat ile şer onun içindedir.
11
Kötülük onun ortasındadır;
Gaddarlık ve hile sokaklardan çıkmaz.
12
Çünkü bana sitem eden düşman değildi;
Yoksa ben katlanırdım;
Bana karşı kibirlenen hasım değildi;
Yoksa ondan gizlenirdim.
13
Fakat sen idin, bana denk olan,
Arkadaşım ve candan dostum.
14
Birlikte tatlı yarenlik ederdik;
Cemaatle Allah evine giderdik.
15
Ölüm onlara ansızın gelsin,
Ölüler diyarına diri insinler;
Çünkü şer onların evlerinde, içlerindedir.
16
Ben ise, Allahı çağırırım;
Ve beni RAB kurtarır.
17
Akşam, sabah ve öğleyin şekva edip inleyeyim;
Ve sesimi işitecektir.
18
Bana karşı olan cenkten canımı selâmetle kurtardı;
Çünkü benimle cenkleşenler çokluktu.
19
Ezelden beri tahtında oturan Allah
İşitecek ve onları alçaltacaktır;
[Sela
Onlar ki, değişmeleri yoktur,
Ve Allahtan korkmazlar.
20
Kendisile barışık olanlara el uzattı;
Ahdini bozdu.
21
Ağzı tereyağından daha düzgündü,
Fakat yüreği bir cenk idi;
Sözleri zeytin yağından yumuşaktı,
Fakat onlar yalın kılıçlardı.
22
Yükünü RABBE bırak, ve o sana destek olur;
Salihi asla sarsılmağa bırakmaz.
23
Fakat sen, ey Allah, onları helâk çukuruna indireceksin;
Kanlı ve hilekâr adamlar günlerinin yarısına ermiyeceklerdir;
Ben ise, sana güvenirim.

MEZMUR 56
Musikacıbaşı için. Yonat elem rehokim üzre. Gat şehrinde Filistîler kendisini tuttuğu
zaman, Davudun Mezmurudur. Miktam.
EY Allah, bana acı; çünkü insan beni yutmak istiyor;
Her gün cenk ederek beni sıkıştırıyor.
2
Düşmanlarım her gün beni yutmak istiyorlar;
Çünkü bana karşı gurur ile cenk edenler çoktur.
3
Korkum gününde sana güvenirim.
4
Allaha (onun sözünü sena ederim),
Allaha güvendim, korkmam;
İnsan bana ne edebilir?
5
Her gün benim sözlerimi bükmedeler;
Bana karşı bütün düşünceleri şer içindir.
6
Toplanıyorlar, gizleniyorlar,
İzlerimi gözetiyorlar,
Çünkü canımı bekliyorlar.
7
Fesat ile onlara kurtuluş olur mu?
Ey Allah, kavmları gazap ile alçalt.
8
Ettiğim göçleri saydın;
Gözyaşlarımı şişene koy;
Onlar senin kitabında yazılı değil mi?
9
Çağırdığım gün, düşmanlarım o vakit geri dönecek;
Bunu bilirim, çünkü Allah benim tarafımdadır.
10
Allaha (onun sözünü sena ederim),
RABBE (onun sözünü sena ederim),
11
Allaha güvendim; korkmam;
İnsan bana ne edebilir?
12
Ey Allah, adakların üzerimdedir;
Sana şükran kurbanları ödiyeceğim.
13
Çünkü canımı ölümden azat ettin;
Ayaklarımı kaymaktan korumaz mısın?
Ta ki, dirilerin ışığında
Allahın önünde yürüyeyim.
MEZMUR 57
Musikacıbaşı için. Al-taşhet üzre. Saulun önünde kaçtığı zaman, mağarada
Davudun Miktamıdır.
BANA acı, ey Allah, bana acı;
Çünkü canım sana sığındı;
Ve belâlar geçinciye kadar,
Senin kanatlarının gölgesine sığınırım.
2
Yüce Allaha,

Benim için her şeyi tamamlıyan Allaha çağırıyorum.
3
Beni yutmak istiyen sitem edince
Gökten gönderip beni kurtarır;
[Sela
Allah inayetini ve hakikatini gönderir.
4
Canım aslanlar arasındadır;
Yakıcı âdem oğulları arasında yatarım;
Dişleri mızraklar ve oklardır,
Dilleri de keskin kılıç.
5
Ey Allah, gökler üstüne yüksel;
İzzetin bütün yer üzerinde olsun.
6

Adımlarıma ağ kurdular;
Canım çöktü;
Önümde çukur kazdılar;
İçine kendileri düştüler.[Sela
7
Yüreğim sabittir, ey Allah, yüreğim sabittir;
İlâhi okuyup terennüm edeyim.
8
Uyan, ey izzetim; uyan, ey rebab ve çenk;
Seheri ben uyandırayım.
9
Kavmlar arasında sana şükredeyim, ya Rab;
Ümmetler arasında sana terennüm edeyim;
10
Çünkü inayetin göklere kadar,
Ve hakikatin asümana kadar büyüktür.
11
Ey Allah, gökler üstüne yüksel;
İzzetin bütün yer üzerinde olsun.
MEZMUR 58
Musikacıbaşı için. Al-taşhet üzre.
Davudun Miktamıdır.
EY kudretliler, gerçek adaleti mi söylersiniz?
Ey âdem oğulları, doğrulukla mı hükmedersiniz?
2
Hayır, yürekten haksızlık işlersiniz;
Memleket içinde ellerinizin zorbalığını tartıya korsunuz.
3
Kötüler ana rahminden yabancıdır;
Doğuşlarından yalan söyliyerek saparlar.
4
Onların zehiri yılan zehiri gibidir;
>Kulağını tıkıyan sağır engerek gibidirler,
5
O engerek ki, hünerle sihir yapan sihirbazların,
Afsuncuların sesini işitmez.
6
Ey Allah, onların ağzında dişlerini kır;
Genç aslanların azı dişlerini sök, ya RAB.
7
Akıp giden sular gibi dağılsınlar;

Oklarını kurunca uçları kırık gibi olsunlar.
8
Eriyip giden salyangoz gibi,
Kadının düşürdügü güneş görmiyen çocuk gibi olsunlar.
9
Kazanlarınız diken ateşini daha duymadan,
Yeşil olanı da, tutuşmuş olanı da, kasırga ile onları savuracaktır.
10
Salih öcü görünce sevinecek;
Kötünün kanında ayaklarını yıkıyacak;
11
Ve insan diyecek: Gerçek, salihe karşılık vardır;
Gerçek, dünyada hükmeden Allah vardır.
MEZMUR 59
Musikacıbaşı için. Al-taşhet üzre. Saul onu öldürmek için gönderip evini beklettiği zaman,
Davudun Miktamıdır.
BENİ düşmanlarımdan azat et, ey Allahım;
Bana karşı ayaklananlardan beni emin kıl.
2
Fesat işliyenlerden beni azat et,
Ve kanlı adamlardan beni kurtar.
3
Çünkü işte, canıma pusu kuruyorlar;
Kuvvetliler bana karşı toplanıyorlar;
Ne isyanımdan ötürü, nede suçumdan ötürü, ya RAB.
4
Günahım yokken seğirdip hazırlanıyorlar;
Bana yardım etmek için uyan ve bak.
5
Ve sen, ya RAB, orduların Allahı, İsrailin Allahı,
Bütün milletleri yoklamak için kalk;
Kötü hainlerin hiç birine acıma.[Sela
6
Akşamlayın dönerler, köpek gibi ulurlar,
Ve şehri dolaşırlar.
7
Ağızlarından kötülük dökerler;
Dudaklarında kılıçlar vardır;
Çünkü diyorlar: Kim işitir?
8
Fakat sen, ya RAB, onlara gülersin;
Bütün milletlerle eğlenirsin.
9
Ey kuvvetim, sana bakacağım;
Çünkü Allah yüksek kulemdir.
10
Allahım inayetile beni karşılar;
Düşmanlarımda istediğimi Allah bana gösterecek.
11
Onları öldürme. yoksa kavmım unutur;
Onları kuvvetinle dağıt ve alçalt,
Ey bizim kalkanımız olan Rab.
12
Ağızlarının suçu, dudaklarının sözleri için,
Ve söyledikleri lânetler ve yalanlar için,
Kibirlerile tutulsunlar.
13
Bitir, gazapla bitir, ve yok olsunlar;

Ve bilsinler ki, yerin sonlarına kadar
Yakubda saltanat süren Allahtır![Sela
14
Ve akşamlayın dönsünler, köpek gibi ulusunlar,
Ve şehri dolaşsınlar.
15
Yemek için avare gezecekler,
Doymazlarsa geceliyeceklerdir.
16
Ben ise, kudretine ilâhi okuyayım;
Ve sabahlayın senin inayetini terennüm edeyim;
Çünkü sen yüksek kulem,
Ve sıkıntı günümde bana sığınacak yer oldun.
17
Ey kuvvetim, sana terennüm edeyim;
Çünkü Allah yüksek kulemdir, bana inayet Allahıdır.
MEZMUR 60
Musikacıbaşı için. Şuşan Edut üzre. Aram-Naharayim ve Aram-Tsoba ile cenk ederken
Yoab dönüp Tuz Deresinde on iki bin Edomluyu vurduğu zaman, öğretmek için Davudun
Miktamıdır.
BİZİ kendinden attın, ey Allah, bizi kırdın;
Gazaba geldin; bizi eski halimize koy.
2
Yeri titrettin, onu yırttın;
Çatlaklarını bitiştir; çünkü sarsılıyor.
3
Kendi kavmına güçlükler gösterdin;
Bize sersemlik şarabı içirdin.
4
Hakikat uğrunda açılsın diye,
Senden korkanlara sancak verdin.[Sela
5
Sevdiklerin halâs bulsun diye,
Sağ elinle kurtar ve bize cevap ver.
6
Allah kudsiyetinde söyledi: Sevinçle coşacağım;
Şekemi pay edeceğim; ve Sukkot vadisini ölçeceğim.
7
Gilead benimdir, Manasse de benim;
Efraim de başımın siperi;
Yahuda değneğimdir.
8
Moab yıkanma leğenimdir;
Edom üzerine çarığımı atacağım;
Ey Filistin, benim için alkış et.
9
Beni duvarlı şehre kim götürecek?
Edoma kadar kim bana yol gösterecek?
10
Ey Allah, sen bizi kendinden atmadın mı?
Ordularımızla da çıkmıyorsun, ey Allah.
11
Hasma karşı bize yardım et;
Çünkü insan yardımı boştur.
12
Allah ile yiğitlikler ederiz;
Hasımlarımızı çiğniyecek olan odur.

MEZMUR 61
Musikacıbaşı için. Neginot üzerine.
Davudun Mezmurudur.
EY Allah, feryadımı işit;
Duamı dinle.
2
Yüreğim bayılınca, yerin ucundan seni çağırırım;
Benden yüksek olan kayaya beni eriştir.
3
Çünkü sen benim için sığınacak yer,
Düşmana karşı kuvvetli bir kule oldun.
4
Senin çadırında ebetlerce oturayım;
Kanatlarının örtüsüne sığınayım.
[Sela
5
Çünkü sen, ey Allah, adaklarımı işittin;
Senin isminden korkanların mirasını bana verdin.
6
Kıralın günlerine günler katarsın;
Yılları çok devirler gibi olur.
7
Allahın önünde daima oturacaktır;
İnayet ve hakikat ver, onu korusunlar.
8
Böylece senin ismine daima terennüm edeyim,
Ta ki, her gün adaklarımı ödiyeyim.
MEZMUR 62
Musikacıbaşı için. Yedutuna göre,
Davudun Mezmurudur.
CANIM ancak Allahı sükûtte bekler;
Kurtuluşum ondandır.
2
Ancak kayam ve kurtuluşum,
Yüksek kulem odur; ben çok sarsılmam.
3
İğilmiş bir duvar, yerinden oynamış bir çit gibi,
Ne vakte kadar, hepiniz insanı ezmek için
Onun üstüne saldıracaksınız?
4
Ancak onu şerefinden düşürmeği öğütleşiyorlar;
Yalanlardan zevk alırlar;
Ağızları ile hayır dua ediyorlar, fakat içlerinden lânet ediyorlar.
[Sela
5

Ey canım, ancak Allahı sükûtte bekle;
Çünkü ümidim ondandır.
6
Kayam ve kurtuluşum ancak odur,
Yüksek kulem odur; ben sarsılmam.
7
Kurtuluşum ve izzetim Allah iledir;
Kuvvetimin kayası ve sığınacak yerim Allahtadır.

8

Ey kavm, her vakit ona güvenin;
Yüreğinizi onun önüne dökün;
Allah bize sığınacak yerdir.[Sela
9
Gerçek halk oğulları bir soluktur, beyzadeler de bir yalan;
Onlar tartıda yukarı kalkarlar;
Her ikisi soluktan hafiftir.
10
Gaddarlığa güvenmeyin; çapul ile övünmeyin;
Servet artarsa, ona yürek bağlamayın.
11
Allah bir kere söyledi,
Ben şunu iki kere işittim:
Kudret Allahındır.
12
İnayet de senindir, ya Rab;
Çünkü işine göre sen herkese karşılık verirsin.
MEZMUR 63
Yahuda çölünde bulunduğu zaman,
Davudun Mezmurudur.
EY Allah, benim Allahım sensin; seher vakti seni ararım;
Canım sana susamıştır; kurak, yorucu ve suyu olmıyan bir diyarda,
Bedenim seni özler.
2
Kudretini ve izzetini görmek için,
Böyle makdiste sana baktım.
3
Dudaklarım sana sena eder;
Çünkü inayetin hayattan iyidir.
4
Hayatta kaldıkça seni böyle takdis edeyim;
Senin isminle ellerimi kaldırayım.
5
Yatağımda seni andığım
Gece nöbetlerinde seni derin düşündüğüm zaman,
6
İlik ve yağla doyar gibi canım doyacak;
Ağzım da sevinçli dudaklarla sana hamdedecek.
7
Çünkü sen bana yardımcı oldun;
Ve kanatlarının gölgesinde sevinçle terennüm ederim.
8
Canım senin ardınca istekle yürür;
Sağ elin bana destek olur.
9
Fakat yok etmek için canımı arıyanlar,
Yerin diplerine girecekler.
10
Kılıcın kuvvetine verilecekler;
Onlar çakalların payı olacaklar.
11
Fakat kıral Allah ile sevinecek;
Onunla and edenlerin hepsi övünecekler;
Çünkü yalan söyliyenlerin ağzı kapanacaktır.
MEZMUR 64

Musikacıbaşı için. Davudun Mezmurudur.
ŞEKVAM içinde sesimi işit, ey Allah;
Düşman korkusundan hayatımı koru.
2
Şerirlerin gizli öğütleşmesinden,
Fesat işliyenlerin velvelesinden beni sakla.
3
Onlar ki, dillerini kılıç gibi bilemiş,
Ve oklarını, acı sözler olarak kurmuşlar;
4
Ta ki, gizli yerlerde kâmil adama atsınlar;
Ansızın ona atarlar ve korkmazlar.
5
Şer işinde cesaretlenirler;
Gizlice tuzaklar gömmek için söyleşirler:
Onları kim görecek? derler.
6
Fesatlar araştırırlar:
Gayretli bir araştırma bitirdik, derler;
Ve herbirinin içi ve yüreği derindir.
7
Fakat Allah onlara ok atacaktır;
Ansızın yaralanmış olacaklardır.
8
Dilleri kendilerine karşı dönerek böylece sürçtürülecekler;
Onları görenler hep baş sallıyacaklar.
9
Ve bütün insanlar korkacak;
Allahın işini ilân edecekler,
Ve onun ettiklerini düşünecekler.
10
Salih, RAB ile sevinecek ve ona sığınacaktır;
Ve yüreği doğru olanların hepsi övüneceklerdir.
MEZMUR 65
Musikacıbaşı için. Mezmur.
Davudun İlâhisidir.
SİONDA hamt seni bekliyor, ey Allah;
Ve adak sana ödenecektir.
2
Ey sen duayı işiten,
Bütün beşer sana gelecek.
3
Günahlar beni yenmekteler;
İsyanlarımız ise — onları sen bağışlarsın.
4
Ne mutludur o adam ki, senin avlularında otursun diye
Sen onu seçtin ve yaklaştırdın!
Evinin, mukaddes mabedinin, iyiliği ile doyarız.
5
Ey sen, kurtuluşumuzun Allahı,
Adalette korkunç şeylerle bize cevap verirsin,
Ey sen, yerin bütün uçlarında
Ve deniz üzerinde uzakta bulunanların güvendikleri,
6
Kudretle kuşanmış olarak,
Kuvvetile dağları pekiştiren;

7

Denizlerin uğultusunu,
Dalgalarının uğultusunu
Ve ümmetlerin velvelesini yatıştıran sensin.
8
Dünyanın uçlarında oturanlar da
Senin alâmetlerinden korkarlar;
Sabahın ve akşamın gelişini sevinçle terennüm ettirirsin.
9
Yeri yoklarsın ve onu sularsın,
Onu çok zengin edersin;
Allahın ırmağı su ile doludur;
Toprağı böyle hazırlayınca, onların buğdayını tedarik eylersin.
10
Sapan yarıklarını bolca sularsın,
Topaklarını düzeltirsin;
Toprağı yağmurla yumuşatırsın,
Filizlerine bereket verirsin.
11
İyiliklerinle yıla çelenk takarsın;
Ve senin izlerin yağ damlatır.
12
Çöllerin otlaklarına damlatır;
Ve tepeler meserretle kuşanır.
13
Otlaklar sürülerle kaplanır;
Vadiler de buğday ile örtünür;
Onlar sevinçle bağrışır, terennüm de ederler.
MEZMUR 66
Musikacıbaşı için. İlahi, Mezmurdur.
EY bütün yeryüzü,
Allaha sevinçle nida edin.
2
İsminin izzetine terennüm eyleyin;
Onun hamdini izzetli kılın.
3
Allaha diyin: İşlerin ne korkunçtur!
Kudretinin büyüklüğünden dolayı,
Düşmanların sana boyun iğecekler.
4
Bütün dünya sana secde kılacak,
Ve sana terennüm edecekler;
İsmine terennüm edeceklerdir.[Sela
5
Gelin de, Allahın işlerini görün;
Âdem oğullarına karşı işinde korkunçtur.
6
Denizi karaya döndürdü;
Irmağı yaya geçtiler;
Biz orada onunla sevindik.
7
Ceberrutu ile ebediyen saltanat sürer;
Gözleri milletlere dikkatle bakar;
Âsiler kendilerini yükseltmesin.[Sela
8
Ey kavmlar, Allahımızı takdis edin,

Ve hamdinin sesini işittirin;
9
Canımızı hayatta tutan,
Ayağımızı da sarsılmağa bırakmıyan odur.
10
Çünkü sen bizi denedin, ey Allah;
Gümüş tasfiye olunur gibi, bizi tasfiye ettin.
11
Bizi tuzağa götürdün;
Belimize ağır yük vurdun.
12
İnsanı başımıza bindirdin;
Ateşe ve suya girdik;
Fakat bizi bolluğa çıkardın.
13
Yakılan takdimelerle senin evine gireyim;
Adaklarımı sana ödiyeyim;
14
Onları sıkıntımda dudaklarım beyan etti,
Ve ağzım söyledi.
15
Koçlar tütsüsü ile semiz hayvanlardan,
Sana yakılan takdimeler arzedeyim;
Ergeçlerle sığırlar takdim edeyim.
[Sela
16
Gelin, dinleyin, ey sizler, bütün Allahtan korkanlar,
Canım için ne ettiğini de beyan edeyim.
17
Ağzımla onu çağırdım,
Ve o benim dilim ile yükseltildi.
18
Eğer yüreğimde fesada yer versem,
Rab beni işitmez,
19
Fakat Allah işitti,
Duamın sesini dinledi.
20
Allah mubarek olsun,
Çünkü duamı geri çevirmedi,
Ve inayetini benden esirgemedi.
MEZMUR 67
Musikacıbaşı için. Neginot üzerine.
Mezmur, İlâhidir.
ALLAH bize acısın ve bizi mubarek kılsın,
Yüzünü bize parlatsın;[Sela
2
Ta ki, yeryüzünde senin yolun,
Bütün milletlerde kurtarışın bilinsin.
3
Kavmlar sana şükretsin, ey Allah;
Bütün kavmlar sana şükretsin.
4
Ümmetler sevinsin ve sevinçle terennüm etsinler;
Çünkü kavmlara doğrulukla hükmedeceksin,
Ve yeryüzünde milletlere yol göstereceksin.[Sela
5
Kavmlar sana şükretsin, ey Allah;

Bütün kavmlar sana sükretsin.
6
Yeryüzü mahsulünü verdi;
Allah, bizim Allahımız, bizi mubarek kılacaktır.
7
Allah bizi mubarek kılacaktır;
Ve bütün dünya uçları ondan korkacak.
MEZMUR 68
Musikacıbaşı için. Davudun Mezmurudur. İlâhi.
ALLAH kalksın, düşmanları dağılsın;
Ve ondan nefret edenler önünden kaçsınlar.
2
Duman dağıldığı gibi onları dağıt;
Balmumu ateş önünde erir gibi,
Kötüler Allahın önünde yok olsunlar.
3
Fakat salihler sevinsin; Allahın önünde meserretle coşsunlar;
Ve sevinçle ferahlansınlar.
4
Allaha ilâhi okuyun, ismine terennüm edin;
Çöllerdeki biniciye yol yapın;
İsmi Yah dır, önünde meserretle coşun.
5
Allah kendi mukaddes meskeninde,
Öksüzlerin babası ve dul kadınların hâkimidir.
6
Allah kimsesizlere ev verir;
Esirleri refaha çıkarır;
Fakat âsiler kurak yerde oturur.
7
Ey Allah, kavmının önünde çıktığın zaman,
Çölde yürüdüğün zaman,[Sela
8
Yer titredi ve gökler Allahın önünde damladı;
Allahın, İsrailin Allahının önünde Sina bile titredi.
9
Sen iyi yağmurlar yağdırdın, ey Allah;
Yorulduğu zaman mirasına kuvvet verdin.
10
Cemaatin onun içinde oturdu;
Sen hakirlere iyiliğinden hazırladın, ey Allah.
11
Sözü Rab veriyor;
Müjdeci kadınlar büyük bir ordudur.
12
Orduların kıralları kaçıyor, kaçıyor;
Evi bekliyen kadın da çapul malını pay eder.
13
Siz ağıllar arasında yatarken,
Güvercin kanatları gümüşle,
Ve tüyleri sarı altınla kaplanmış gibi olur.
14
Kadîr orada kıralları dağıttığı zaman,
Tsalmonda kar yağdığı zaman gibi oldu.
15
Başan dağı Allah dağıdır,
Başan dağı yüksek dağdır.
16
Meskeni için Allahın istediği dağa

Niçin yan gözle bakıyorsunuz, ey yüksek dağlar?
Evet, RAB onda ebediyen oturacaktır.
17
Allahın cenk arabaları yirmi bin, binlerce bindir;
Rab onların ortasındadır, Sinada olduğu gibi makdistedir.
18
Sen yükseğe çıktın, sürgünleri sürdün;
Ya RAB Allah, onlarda oturmak için,
İnsanlar arasında ve âsiler arasında bile hediyeler aldın.
19
Her gün yükümüzü taşıyan Rab,
Kurtuluşumuz olan Allah, mubarek olsun.[Sela
20
Allah bize kurtuluşlar Allahıdır;
Ve ölümden kurtarış, Rab Yehovanındır.
21
Fakat Allah düşmanlarının başını,
Günahlarında yürüyenin kıllı tepesini ezer.
22
Rab dedi: Başandan geri getireceğim,
Denizin enginlerinden onları geri getireceğim;
23
Ta ki, ayağını kana batırarak onları ezesin,
Ta ki, köpeklerinin dili senin düşmanlarından payını alsın.
24
Senin gidişlerini, ey Allah,
Allahımın, Kıralımın, makdise gidişlerini gördüler.
25
Tef çalan kızların arasında,
Önde okuyanlar, arkada saz çalanlar yürüdü.
26
Ey sizler, İsrail pınarından olanlar,
Cemaatlerde Allahı, Rabbi, takdis edin.
27
Onların hükümdarları küçük Benyamin,
Adamları ile beraber Yahuda reisleri,
Zebulun reisleri, Naftali reisleri oradadırlar.
28
Senin kudretini Allahın emretti;
Bizim için ettiğini pekiştir, ey Allah.
29
Yeruşalimdeki mabedin uğruna
Kırallar sana hediyeler getirecek.
30
Gümüş külçeleri ayak altında çiğniyerek,
Kamışlıkta yaşıyan yabani hayvanı.
Kavmların buzağıları ile boğalar sürüsünü azarla;
Cenkten zevk alan kavmları dağıt.
31
Mısırdan reisler gelecek;
Habeş ili Allaha ellerini çabuk uzatacak.
32
Ey yerin ülkeleri, Allaha ilâhi okuyun;
Rabbe terennüm edin.[Sela
33
Kadim göklerin gökü üstüne binmiş olana terennüm edin;
İşte, kendi sesini, kudret sesi çıkarıyor.
34
Kudreti Allaha verin;
Onun celâli İsrailin üzerindedir,
Kudreti de asümandadır.

35

Mukaddes mekânlarından korkunçsun, ey Allah;
Kavmına kuvvet ve kudret veren, İsrailin Allahı odur.
Allah mubarek olsun.
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KURTAR beni, ey Allah;
Çünkü sular canıma kadar girdi.
2
Derin batağa batmaktayım, duracak yer de yok;
Derin sulara girdim, ve seller üzerimden aşıyor.
3
Feryadımdan yoruldum; boğazım kurudu;
Allahımı beklemekten gözlerim sönüyor,
4
Yok yere benden nefret edenler başımın saçından daha çoktur;
Beni yok etmek istiyen haksız düşmanlarım kuvvetlidir;
Çalmadığım şeyi ödemeliyim.
5
Ey Allah, akılsızlığımı sen bilirsin;
Ve günahlarım sana gizli değildir.
6
Ya Rab, orduların RABBİ, seni bekliyenler benim yüzümden utanmasın;
Ey İsrailin Allahı, seni arıyanlar benim yüzümden rezil olmasın.
7
Çünkü senin uğruna rüsvaylığı yüklendim;
Utanç yüzümü kapladı.
8
Kardeşlerime ecnebi,
Ve anamın oğullarına yabancı oldum.
9
Çünkü senin evinin gayreti beni yedi;
Ve seni rüsvay edenlerin rüsvaylığı üzerime düştü.
10
Ağladım, oruçla kendime cefa eyledim;
Bu da bana ayıp sayıldı.
11
Çulu kendime libas ettim,
Ve onlara bir masal oldum.
12
Kapıda oturanlar beni söyleşiyorlar;
Sarhoşların da türküsü oldum.
13
Ben ise, ya RAB, rıza vaktinde duam sanadır;
Ey Allah, inayetinin çokluğu ile,
Kurtarışının hakikatile bana cevap ver.
14
Beni çamurdan azat et, ve batmıyayım,
Benden nefret edenlerden ve derin sulardan azat olayım.
15
Suların seli üzerimden aşmasın,
Engin beni yutmasın;
Ve çukur üzerime ağzını kapamasın.
16
Bana cevap ver, ya RAB; çünkü inayetin iyidir;
Merhametinin çokluğuna göre bana yünel.
17
Ve kulundan yüzünü gizleme;

Çünkü sıkıntıdayım; bana tez cevap ver.
18
Canıma yaklaş da onu azat et;
Düşmanlarımdan ötürü beni kurtar.
19
Bana edilen rüsvaylığı, utancı ve rezaleti sen bilirsin;
Hasımlarımın hepsi senin karşındadır.
20
Rüsvaylık yüreğimi kırdı; ve dertliyim;
Ve bir acıyan bekledim, fakat yoktu;
Teselli edenler de bekledim, fakat bulmadım.
21
Yiyecek yerine bana öd verdiler;
Ve susuzluğumda bana sirke içirdiler.
22
Önlerinde sofraları kendilerine kement olsun;
Ve onlar selâmette iken bir tuzak olsun.
23
Görmemek için onların gözleri kararsın;
Onların bellerini daima titret.
24
Hiddetini üzerlerine dök;
Ve öfkenin şiddeti onlara erişsin.
25
Onların konağı ıssız kalsın;
Çadırlarında oturan olmasın.
26
Çünkü vurduğun adama eza ediyorlar;
Ve yaraladığın adamların acısını anlatıyorlar.
27
Onların fesadına fesat kat;
Ve senin salâhına girmesinler.
28
Yaşıyanlar defterinden silinsinler,
Ve salihlerle beraber yazılmasınlar.
29
Ben ise, düşkünüm ve kederliyim;
Senin kurtarışın, ey Allah, beni yükseltsin.
30
Allahın ismine ilâhi ile hamdedeyim,
Ve şükranla onu tazim edeyim.
31
Ve RABBE boynuzlu, tırnaklı boğadan,
Yahut öküzden daha hoş olacaktır.
32
Hakirler görür de sevinirler;
Ey sizler, Allahı arıyanlar, yüreğiniz dirilsin.
33
Çünkü RAB fakirleri işitir,
Ve kendi esirlerini hor görmez.
34
Gök ve yer, denizler ve onlarda gezenlerin hepsi,
Ona hamdetsinler.
35
Çünkü Allah Sionu kurtaracak, ve Yahuda şehirlerini yapacaktır;
Ve orada oturacaklar ve onu mülk edinecekler.
36
Kullarının zürriyeti de onu miras alacaklar;
Onun ismini sevenler orada oturacaklardır.
MEZMUR 70
Musikacıbaşı için. Anma için,

Davudun Mezmurudur.
EY Allah, beni azat etmeğe,
Ya RAB, bana yardım etmeğe koş.
2
Canımı arıyanlar utansınlar ve yüzleri kızarsın;
Kötü halimden zevk alanlar
Geri dönüp rüsvay olsunlar.
3
Heh, heh! diyenler
Utançlarından geri dönsünler.
4
Bütün seni arıyanlar sende ferahlansınlar ve sevinsinler;
Ve senin kurtarışını sevenler daima desinler:
Allah büyütülsün.
5
Fakat ben hakir ve fakirim;
Ey Allah, bana koş;
Bana yardımcı ve beni azat eden sensin;
Geç kalma, ya RAB.
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YA RAB, sana sığınıyorum;
Ebediyen utanmıyayım.
2
Beni adaletinle azat et, ve beni kurtar;
Kulağını bana iğ, ve beni kurtar.
3
Bana barınacak kaya ol da, her vakit gireyim;
Beni kurtarmağı emrettin;
Çünkü kayam ve hisarım sensin.
4
Ey Allahım, kötünün elinden,
Fesatçı ve gaddar adamın avucundan beni kurtar.
5
Çünkü ümidim sensin, ya Rab Yehova;
Gençliğimden beri güvendiğim sensin.
6
Doğduğum günden beri sen bana destek oldun;
Beni anamdan dünyaya getiren sensin;
Daima hamdim sanadır.
7
Çok kimselere şaşılacak bir şey gibiyim;
Fakat sen bana sığınacak kuvvetli yersin.
8
Hamdinle ve bütün gün tekbirinle
Ağzım dolu olacaktır.
9
İhtiyarlık zamanında beni kendinden atma;
Kuvvetim tükendiği zaman, beni bırakma.
10
Çünkü düşmanlarım benim için söyleşiyor;
Ve canımı bekliyenler birbirile öğütleşmekteler.
11
Diyorlar: Allah onu bıraktı;
Onu kovalayın ve tutun, çünkü kurtaran yoktur.
12
Ey Allah, benden uzak durma;
Ey Allahım, bana yardım etmeğe koş.

13

Canıma hasım olanlar utansın, bitsin;
Benim zararımı arıyanlar
Utanç ve rezaletle örtülsünler.
14
Fakat ben daima ümit ederim,
Ve sana hamt üzerine hamt katarım.
15
Senin adaletini ve kurtarışını,
Ağzım bütün gün beyan eder;
Çünkü onların sayısını bilmiyorum.
16
Rab Yehovanın ceberrutu ile geleceğim;
Senin, ancak senin adaletini anacağım.
17
Ey Allah, çocukluğumdan beri bana öğrettin;
Ve şimdiye kadar senin şaşılacak işlerini bildirdim.
18
Ve ihtiyar ve aksaçlı olunca bile, ey Allah,
Senin kudretini gelecek nesle, ceberrutunu geleceklerin her birine
Bildirinciye kadar, beni bırakma.
19
Adaletin de çok yüksektir, ey Allah;
Sen ki, büyük işler ettin.
Sana benziyen kimdir, ey Allah?
20
Sen ki, bize çok ve kötü sıkıntılar gösterdin,
Yine bizi diriltirsin,
Ve toprağın derinliklerinden bizi yine kaldırırsın.
21
Büyüklüğümü artır,
Ve dön de bana teselli ver.
22
Ben de seni, evet, hakikatini
Rebap ile sena edeyim, ey Allahım,
Çenk ile sana terennüm edeyim,
Ey İsrailin Kuddûsu.
23
Sana terennüm ettiğim zaman, dudaklarım
Ve kurtardığın canım sevinçle terennüm edecektir
24
Dilim de bütün gün senin adaletini söyliyecek;
Çünkü zararımı arıyanlar utandılar, ve yüzleri kızardı.
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EY Allah, kırala senin hükümlerini,
Ve kıral oğluna senin adaletini ver.
2
Senin kavmına adaletle,
Ve senin hakirlerine hak ile hükmetsin.
3
Dağlar, tepeler,
Adaletle kavma selâmet getirsin.
4
Kavmın hakirlerine haklarını versin;
Fakirlerin oğullarını kurtarsın,
Ve gaddarı ezsin.

5

Güneş ve ay kaldıkça,
Nesilden nesle senden korksunlar.
6
Yeni biçilmiş çayıra düşen yağmur gibi,
Toprağı suluyan iyi yağmurlar gibi insin.
7
Onun günlerinde salih çiçeklensin,
Ve ay yok oluncıya kadar, selâmet bolluğu bulunsun.
8
Denizden denize kadar,
Ve lrmaktan yerin uçlarına kadar saltanat sürsün.
9
Çöl halkı önünde iğilsinler,
Ve düşmanları toprağı yalasın.
10
Tarşiş ve adaların kıralları ona baç getirsinler;
Şeba ve Seba kıralları hediyeler takdim etsinler.
11
Evet, bütün kırallar ona secde kılsınlar;
Bütün milletler ona kulluk etsinler.
12
Çünkü imdada çağırınca, fakiri,
Ve yardımcısı olmıyan hakiri kurtarır.
13
Yoksula ve düşküne acır;
Ve fakirlerin canlarını kurtarır.
14
Canlarını hileden ve zorbalıktan kurtarır,
Ve gözünde onların kanı değerli olur;
15
Yaşasın, ve ona Şeba altınından verilsin;
Ve daima onun için dua etsinler;
Her gün onu takdis etsinler,
16
Yerde, dağlar başında, buğday bolluğu olsun;
Semeresi Libnan gibi dalgalansın;
Ve şehirden olanlar yerin otu gibi çiçeklensin.
17
Adı ebediyen dursun;
Güneş durdukça adı dursun;
Ve onda adamlar mubarek olsun;
Bütün milletler ona mutlu desinler.
18
RAB Allah, İsrailin Allahı, mubarek olsun;
Şaşılacak işler yapan ancak odur;
19
Ve izzetli ismi ebediyen mubarek olsun;
Ve bütün yeryüzü onun izzetile dolsun. Amin, ve Amin.
20
Yesse oğlu Davudun duaları bitti.

